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סיליבוס קורס עזרהסיליבוס קורס עזרהסיליבוס קורס עזרהסיליבוס קורס עזרה����ראשונה מקי� ראשונה מקי� ראשונה מקי� ראשונה מקי� � � � � 44444444 שעות שעות שעות שעות

פירוט התכני�פירוט התכני�פירוט התכני�פירוט התכני�ש� השיעורש� השיעורש� השיעורש� השיעור

מטרת הע"ר, תפקידי מע"ר, הזעקת עזרה וניהול שיחת הטלפו� ע�מבוא לעזרה ראשונהמבוא לעזרה ראשונהמבוא לעזרה ראשונהמבוא לעזרה ראשונה
מד"א, רכבי הצלה במד"א.

מבנה גו� האד�, תהליכי חיי� בסיסיי�, התא.מבוא לאנטומיהמבוא לאנטומיהמבוא לאנטומיהמבוא לאנטומיה

מערכות חיוניות, משולש החיי�, תהלי  קריסת המערכות, זרימתמשולש החיי�משולש החיי�משולש החיי�משולש החיי�
החמצ� לתאי�, שרשרת ההישרדות וההשתלבות בה.

מטרת החייאה, מבנה הסכמה, הכרת והדגמת השלבי� השוני�.סכמת החייאהסכמת החייאהסכמת החייאהסכמת החייאה

בעיות בהחייאה: הפרשות, ניתוק צלעות, החייאת זוג, החייאהנהלי החייאהנהלי החייאהנהלי החייאהנהלי החייאה
ללא הנשמות, הפסקת החייאה, מקרי� בה� לא תבוצע החייאה.

הגדרות גיל, שינויי� אנטומיי� ופיזיולוגיי�, הדגשי� להחייאתהחייאת ילדי� ותינוקותהחייאת ילדי� ותינוקותהחייאת ילדי� ותינוקותהחייאת ילדי� ותינוקות
ילדי� ותינוקות.

תרגול מעשי של החייאה במבוגר ילדי� ותינוקות תו  שילובתרגול החייאהתרגול החייאהתרגול החייאהתרגול החייאה
התקלות.

גורמי� לחנק מגו� זר, מנגנו� בליעה, מנגנו� שיעול, תמרו�חנק מגו� זרחנק מגו� זרחנק מגו� זרחנק מגו� זר
היימלי , טיפול בחנק מגו� זר בילדי� ותינוקות.

מנגנו� טביעה, טיפול בטובע, סיבוכי� מאוחרי�.טביעהטביעהטביעהטביעה

מנגנו� הפגיעה, נזקי� שוני�, בטיחות בגישה לנפגע, טיפול בנפגעהתחשמלותהתחשמלותהתחשמלותהתחשמלות
בהכרה וחסר הכרה.

מנגו�, גורמי מוות, טיפול.תליהתליהתליהתליה

הרעלות גזי�, הרעלות בליעה, סימני�, טיפול ודגשי�.הרעלותהרעלותהרעלותהרעלות

חשיבות אנמנזה, הערכה ראשונית, סדר תשאול חולה.עקרונות טיפול בחולהעקרונות טיפול בחולהעקרונות טיפול בחולהעקרונות טיפול בחולה

ויסות לח" ד� בגו�, גורמי� להתעלפות, טיפול.התעלפותהתעלפותהתעלפותהתעלפות

הכרת המנגנו�, טיפול בהתק�.אסטמהאסטמהאסטמהאסטמה

גורמי�, מנגנו�, טיפול.נשימת יתרנשימת יתרנשימת יתרנשימת יתר

מנגנו�, סוגי מחלה, מצבי חירו�, טיפול.סוכרתסוכרתסוכרתסוכרת

מנגנו�, סוגי התקפי�, סכנות, טיפול בהתק�.אפילפסיהאפילפסיהאפילפסיהאפילפסיה

מנגנו� וסוגי שב", סימני�, טיפול.שב" מוחישב" מוחישב" מוחישב" מוחי

עלי, ד.נ. אפרים 44828 טל': 03-6023931 פקס: 03-6023992



 

 בית ספר לעזרה ראשונה והחייאה– אמיתיאמיתיאמיתיאמיתי

הסתיידות עורקי�, גורמי סיכו�, תעוקת חזה, אוט� בשריר הלב,מחלות לב וכלי ד�מחלות לב וכלי ד�מחלות לב וכלי ד�מחלות לב וכלי ד�
טיפול, עקרונות טיפוליי� בבית�החולי�.

גישה לזירה, קינמטיקה, מנגנוני פגיעה שוני�.מבוא לטראומהמבוא לטראומהמבוא לטראומהמבוא לטראומה

רקע אנטומי, זעזוע מוח, דימו� תו  גולגלתי, עקרונות טיפול,פגיעות ראשפגיעות ראשפגיעות ראשפגיעות ראש
בדיקה נוירולוגית.

רקע אנטומי, תהלי  הנשימה, שברי� בצלעות, סוגי פגיעות חזה,פגיעות חזהפגיעות חזהפגיעות חזהפגיעות חזה
סימני�, מנגנו� הידרדרות, טיפול, טמפונדה.

רקע אנטומי, מנגנו� פגיעה, עקרונות טיפול.פגיעות בט�פגיעות בט�פגיעות בט�פגיעות בט�

רקע אנטומי, סוגי שט"ד, לח" ישיר / עקי�, שיטות עצירה,עצירת שטפי ד�עצירת שטפי ד�עצירת שטפי ד�עצירת שטפי ד�
אילתורי�, נק' לחיצה, זיהוי והתייחסות לדימו� פנימי.

מנגנו� הל�, גורמי�, תהלי  הידרדרות, סימני�, מפוצה / לאהל�הל�הל�הל�
מפוצה, סוגי הל� שוני�. טיפול והחזר נוזלי�.

רקע אנטומי מע' העור, שכבות, סוגי פצעי�, סכנות, טיפול.פצעי�פצעי�פצעי�פצעי�

מבנה העור, שכבות, דרגות כוויה, הערכת חומרה, חישוב שטח,כוויותכוויותכוויותכוויות
עקרונות טיפול, כוויות כימיות, שאיפת עש� / אוויר ח�, גזי�

רעילי�.

סוגי שברי�, פתוח / סגור, סיבוכי�, פג' מפרקי�, עקרו� טיפול,שברי�שברי�שברי�שברי�
שיטות קיבוע.

רקע אנטומי של מע' העצבי� ההיקפית, מבנה עמ"ש, מנגנוניפגיעות עמוד שדרהפגיעות עמוד שדרהפגיעות עמוד שדרהפגיעות עמוד שדרה
פגיעה, סימני�, טיפול וקיבוע.

סדר קדימויות, שעת הזהב, שיטת הסבבי�, החלטה על שלב פינוי,סכמת טיפול בפצועסכמת טיפול בפצועסכמת טיפול בפצועסכמת טיפול בפצוע
הכרת הסכמה.

מנגנו� ויסות טמפ', תשישות חו� (התייבשות), מכת חו�,פגיעות אקלי�פגיעות אקלי�פגיעות אקלי�פגיעות אקלי�
היפוטרמיה, כוויות קור, מנגנו�, סימני�,טיפול.

הכשת נחש, עקיצת עקרב, עקיצת דבורה ותגובה אלרגית, כלבת,פגיעות בעלי חיי�פגיעות בעלי חיי�פגיעות בעלי חיי�פגיעות בעלי חיי�
מנגנו�, סימני�, טיפול.

הגדרה, עקרונות טפול, הגדרת פצועי�, שליטה ופיקוד, עבודהאירוע רב נפגעי�אירוע רב נפגעי�אירוע רב נפגעי�אירוע רב נפגעי�
בגזרות, קדימות לטיפול וקדימות לפינוי, אתר טיפול.

מבח� הסמכה מסכ� על כל החומר הנלמד בקורס.מבח� הסמכהמבח� הסמכהמבח� הסמכהמבח� הסמכה
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